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Förord  
 
Examensarbetet som presenteras i denna rapport är på C-nivå och omfattar 15 
högskolepoäng vilket är 10 veckors studier på heltid. Arbetet är en avslutning på en 
treårig högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik med inriktning mot 
produktutveckling och industriell design. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och 
leder till en högskoleingenjörsexamen. 
 
Examensarbetet har gjorts på uppdrag av Johansson & Jonsson Konstruktion AB i 
Växjö under 10 veckor vårterminen 2008. 
 
Ett stort tack till Jonas Mässing på Johansson & Jonsson Konstruktion AB som har 
bidragit med förslag på konstruktionstips och förbättringar. Ett stort tack vill jag även 
ge till min handledare Marianne Gille vid Växjö Universitet som med sitt stora 
kunnande inom projektarbeten väglett mig genom hela projektet. 
 
 
 
Växjö den 29 maj 2008 
 
 
__________________ 
 
Jonas Josefsson 
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Sammanfattning 
 
Butikens utformning påverkar hur kunder handlar. En butik vill ha många och 
återkommande kunder som handlar ofta och mycket. I en butik som har trivsam 
butiksinredning stannar kunden kvar längre och återkommer gärna. 
 
Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Johansson & Jonsson Konstruktion AB. 
Arbetet innehåller ett hyllkoncept för kläder som är framtaget åt det mer exklusiva 
segmentet av butiksinredning. Tanken med arbetet är att Johansson & Jonsson 
Konstruktion AB ska kunna tillverka hyllkonceptet med befintlig maskinpark utan 
investeringar av nya maskiner. Ett standardkoncept är framtaget med möjligheter till 
anpassning av personlig stil om butiken så önskar. Med en personlig stil på 
hyllkonceptet får butiken just den karaktär som efterfrågas.  
 
Arbetet är uppdelat i olika kapitel. Först en undersökning av butikspersonal för att få en 
uppfattning av vad de tycker om den befintliga butiksinredningen, sedan en genomgång 
av butiksinredningar idag och material. Därefter följs skisser åt och på slutet resultatet. 
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Abstract 
 
The layout in a store affects the behaviour when people are shopping. Stores want many 
customers which frequently visit the store and purchases a lot and often. Customers stay 
longer and usually come back if the store has an attractive decoration and layout. 
 
This diploma work is made on behalf of Johansson & Jonsson Konstruktion AB. The 
aim of the project was to create a more exclusive shelf concept for stores that mainly 
sells clothes. The scope is for Johansson & Jonsson Konstruktion AB to be able to 
produce this shelf concept with their current machines and without any major 
investments in new machines. A standard concept has been created with possibilities to 
amend and adapt it to a more personal style should it be requested. With a different style 
of the shelf concept the store can get just the character and approach it want.  
 
The project is divided into various chapters starting with a survey among the staff at 
stores to get a good overview about their opinions of the layout and decoration. 
Thereafter, current available solutions and materials have been evaluated and followed 
by various drawings as well as the final result at the end. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Butikens utformning påverkar hur kunder handlar. En butik vill ha många och 
återkommande kunder som handlar ofta och mycket. En butik som har en väl 
genomtänkt yta har lättare för att få kunderna att stanna kvar längre i butiken vilket 
leder till att de handlar mer. Om butikens inredning är låg och kunden ser över hyllorna 
känns butiken mer luftig vilket gör kunden mindre stressad. Tester1 som gjorts visar att 
kunder köper mer då musik spelas i butiken och musikvalet påverkar även kundens val 
av varor. I en butik som är utrustad med luftkonditionering tycker kunden att det är 
behagligare att stanna kvar längre än planerat, speciellt om det är varmt och kvavt ute.  
 
Det är många faktorer som en butik kan påverka deras kunder med förutom sortimentet 
av varor. Butikens utformning blir dess ansikte utåt och påverkar kunderna lika mycket 
som varorna som säljs. En del butiker har stor budget till inredning och vet betydelsen 
av en layout som känns tilltalande och satsar stort på detta då de vet att det påverkar 
kundens inköp. Många butiker har som önskemål att förnya sin inredning vart femte år. 
 

1.2. Mål och syfte 
Målet med detta examensarbete är att designa ett hyllkoncept för en butik så att 
Johansson & Jonsson Konstruktion AB kan producera det. Hyllkonceptet skall redovisas 
med bilder och kompletta konstruktionsritningar så att tillverkning kan ske efter dessa.  
 
Hyllkonceptet skall luta sig åt det lite mer exklusiva segmentet av butiksinredning. Med 
det exklusiva sortimentet menas material som till exempel borstat eller polerat rostfritt 
stål då detta är ett dyrare material och kräver mer bearbetning av till exempel svetsfogar 
och noggrannare handhavande. Då Johansson & Jonsson Konstruktion AB har en 
vattenskärmaskin som skär i de flesta material finns möjligheten att blanda olika 
material och former fritt vilket ger större möjlighet till nytänkande. 
 
Syftet är att göra ett hyllkoncept som känns mer tilltalande än traditionella system av 
lackerade hyllor i tunnplåt som kan uppfattas som billiga och omoderna. 
 

1.3. Omfattning och avgränsning 
Fria händer har givits till utformningen av detta examensarbete gällande utförande och 
design av hyllkonceptet, även mot inriktning av butikssortiment Ett önskemål ifrån 
Johansson & Jonsson Konstruktion AB var att de ska kunna tillverka hyllkonceptet med 
befintlig maskinpark. Inga större begränsningar mot materialval fanns då de kan 
bearbeta de flesta material, dock inte plast. Tiden för examensarbetet var begränsat till 
10 veckor och därmed har inte tid disponerats åt några hållfasthets- eller 
utmattningsberäkningar av konstruktionerna. 
                                                
1 Källa: 
http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/AllDocuments/C9EA7070824D9376C12571650026A662 
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1.4. Krav 
Ett av kraven för hyllkonceptet var att det ska anpassas till profilerade väggskenor med 
stansade hål som fästs på väggen. Detta för att kunna möblera om så höjd och läge kan 
justeras på hyllor och konsoler för olika typer av varor.  
 
De profilerade väggskenorna kan antingen sitta dolda bakom paneler som har urfrästa 
hål för väggskenor eller sitta synliga på väggen. Ett annat krav är att Johansson & 
Jonsson Konstruktion AB ska kunna tillverka allting med befintligt maskinpark som 
tidigare nämnts. 
 

1.5. Företagsbeskrivning 
Johansson & Jonsson Konstruktion AB tillverkar metallkonstruktioner och ligger i 
Växjö. Det grundades 1981 av Mikael Jonsson och Björn Johansson. 2006 togs 
verksamheten över av Lars Engström och Jonas Mässing som nu driver företaget. Deras 
teknikområden är inom plåttillverkning, vattenskärning och svetsning.  
 
I deras maskinpark finns vattenskärning, svetsning, rörbockning, kantpressning, 
excenterpressning, plåtklippning, kapning, borrning, svarvning och fräsning. Med den 
stora maskinparken finns möjlighet att tillverka metallkonstruktioner i både stora och 
små serier, helhetsansvar tas ifrån ritning till färdig detalj där även ytbehandling ingår. 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas arbetets olika steg. Först gjordes en undersökning för att få en 
uppfattning om personalens åsikter på deras butiksinredning. Därefter undersöktes hur 
butiker ser ut idag, vilka material som används, lösning på upphängning och möblering 
med mera. Till sist gjordes skisser för hand och i Solid Works vilket har givit 
slutresultatet. 
 

2.1. Undersökning 
Undersökningen gjordes för att ta reda på hur butiksinredningar idag ser ut och 
fungerar. Det är viktigt att veta vad personer som jobbar med butiksinredningen tycker 
och vad de har för förslag på förbättringar. Detta för att kunna få en så bra uppfattning 
som möjligt om hur arbetet ska genomföras och för att resultatet ska bli bra. 
 

2.1.1. Butiksundersökning 
Undersökningen gjordes med hjälp av ett 
frågeformulär (bilaga 1) som delades ut i 
totalt 15 olika butiker i Nässjö och Växjö.  
Butikerna som var med hade varierande 
varusortiment för att få en så bred 
uppfattning som möjligt. 
 
Frågeformuläret bestod av 14 frågor där 
butikspersonalen fick svara på bland annat 
vad de tycker är bra och vad de tycker är 
dåligt med inredningen, vad de tycker om 
belysningen, hur det är att arbeta i butiken 
och hur de vill att en butiksinredning ska 
vara om de själv fick bestämma.  
 
På formuläret fanns även en del där de fick 
markera på en skala på 1-10 hur de vill att 
butiken skall vara utformad enligt 
förbestämda beskrivningar.  
 
En sammanställning (bilaga 2) gjordes och 
det som var gemensamt hos alla var att de 
tyckte om när det var låga hyllor (se figur 1) 
så att butiken var lättarbetad och kändes 
luftig samtidigt som det var lättare att få en 
överblick i butiken. De ville även att layouten skulle kännas modern och förnyas ofta 
för att kännas fräsch. Andra önskemål var en strikt utformning utan mycket mönster för 
att kännas avslappnad. Önskemål om bättre materialval och mer lyx efterfrågades också. 
 

Figur 1 Butiker med stor överblick över 
butiksytan som känns luftig 
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2.1.2. Situationsanalys 
En situationsanalys (bilaga 3) gjordes för att ta reda på hur hyllsystemet används. 
Exempelvis om det används separat eller tillsammans med andra produkter, yttre 
påverkan och övriga frågeställningar för att få en uppfattning om användningsområdet 
och situationen för just hyllsystemet. 
 

2.1.3. Användaranalys 
Användaranalys (bilaga 3) används för att sätta användaren i centrum. Svara på frågor 
som användningsområde, positiva och negativa kunskaper och erfarenheter för 
användaren. 
 

2.2. Befintlig butiksinredning 
En viktig del i arbetet är att få en uppfattning om hur det ser ut i butiker idag, vilka 
material som används, hur det är monterat och möblerat, personalens åsikter och vad 
som är bra och dåligt.  
 
Upphängning av hyllor, spjut och konsoler sker oftast på profilerade väggskenor som 
sitter skruvade på väggen. Varje tillverkare har sina egna dimensioner på deras 
väggskenor varav ingen direkt standard finns. Dessa väggskenor kombineras antingen 
med paneler mellan varje väggskena eller paneler med urfrästa hål som sitter framför 
väggskenorna. Fördelen med paneler är att hänsyn inte behöver tas till väggens utseende 
bakom panelerna samt att monteringen blir enkel.  
 
Hyllor och konsoler sätts enkelt fast i väggskenorna och höjden går att ändra genom att 
ta ur hyllan ur väggskenan och trycka i hyllan på en ny höjd. Då detta arbete inriktar sig 
mot butiksinredning som är på väggar i butiker så tas inte lika stor hänsyn till 
butiksinredning som går att flytta runt på golvytan. 
 

2.2.1. Väggskenor 
Väggskenor av fabrikat elfa® (se figur 2) är 
en vanlig förekommande variant som säljs 
inom dagligvaruhandeln. Varje skena består 
av två parallellt rektangulära hål längs med 
hela skenans längd. I dessa hål monteras 
hyllkonsoler för enkel upphängning och 
möjlighet till höjdjustering utan att borra nya 
hål. Skenorna fästes på väggen med hjälp av 
skruvhål som finns i mitten på skenorna. 
 
 
 

Figur 2 Väggskenor av fabrikatet elfa® i 
olika färger 
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2.2.2. Konsoler 
Upphängning av hyllor sker med hjälp av 
konsoler monterade i väggskenor eller 
konsoler monterade i spårpanel. En del 
butiker har andra lösningar såsom hål i panel 
med insatser av stål eller aluminium för ökad 
stabilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Paneler 
Panel som används mellan väggskenor finns 
av både trä och plåt. Plåt är ett lätt material 
som är smidigt att använda till väggpaneler 
då det inte väger så mycket. Det är enkelt att 
montera och har bra passform vid 
monteringen.  
 
Hål kan göras i panelen för att kunna flytta 
runt till exempel spjut som små varor är 
upphängda på. Plåten kan lackeras i en solid 
färg eller en färg med struktur för att få ett 
utseende som butiken efterfrågar.  
 
Fördelen med träpanel är att monteringen 
blir lätt av till exempel lampor då dessa 
oftast har varierande mått på 
monteringshålen. Trä är lätt att skruva i och 
passar utmärkt för upphängning av varor 
som senare ska demonstreras. Trä har även 
fördelen att det kan fräsas om till exempel 
runda kanter eller komplicerade former 
önskas. 
 
 
 
 
 

Figur 3 Olika system av upphängning av 
hyllor och konsoler 

Figur 4 Paneler av plåt och trä 
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2.2.4. Hyllor 
Hyllor av massivt trä eller träfiber är vanligt 
förekommande i butiksinredningar. Hyllorna 
kan vara laminerade med ett laminat eller 
faner. Laminat är billigare att använda än 
massivt trä till hyllplan och har fördelen att 
hyllan blir lättare då grunden i hyllan består 
av en spånskiva. Trä ger ett mjukt intryck 
och har bra stabilitet. 
 
Hyllor av plåt är oftast lackerade för att 
motstå korrosion. Ibland kan en klarlack 
läggas över plåten ifall utseendet på en 
plåtyta vill behållas. Fördelen med hyllor av 
plåt är att de är enkla att tillverka samt 
billiga. Hyllplan gjorda av tråd är en smidig 
variant för att slippa problem med damm 
och smuts. Oftast rekommenderas dessa 
hyllor till varor förpackade i kartong. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5. Krokar 
Krokar används när hela produkten ska visas 
vilket kan vara till exempel en t-shirt. Det 
finns olika former på krokarna som till 
exempel raka, nedåtgående, böjda eller 
nedåtgående i flera steg. Ibland fästs de 
direkt i väggen eller i en konsol beroende på 
vilket system butiken använder. 
 
 
 
 
 

Figur 5 Hyllor av trä och bockad plåt 

Figur 6 Utstående krok för upphängning 
av kläder med galgar 
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2.3. Skisser 
Skisser (bilaga 4) gjorda för hand är ett bra 
sätt för att få nya idéer på hur hyllsystemen 
kan vara. En skiss ger ofta en ny idé till en 
annan skiss. Med hjälp av genomskinligt 
skisspapper går det bra att utgå ifrån en 
grundhylla till en mer avancerad hylla.  
 
Alla skisser gjordes först för hand och en del 
är även sedan ritade i Solid Works. 
Anledningen till att de ritades i Solid Works 
är dels för att få en bättre överblick av hur 
den kommer att se ut när den är klar och 
även för att se om den går att tillverka då 
konstruktionsritningar går att göra direkt 
ifrån skissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Handritade skisser 

Figur 8 Skisser gjorda i Solid Works 
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2.4. Material 
Det finns mycket olika material att välja på när det gäller butiksinredning men vanligast 
förekommande är stål och trä. 
 

2.4.1. Stål 
Fördelarna med stål är att det är lätt att bearbeta och 
billigt. Nackdelen är att det måste ytbehandlas för att 
inte rosta. Stål kan ytbehandlas på olika sätt, dels till 
exempel genom krom, förzinkning eller lackering. Stål 
kan även klarlackas för att behålla dess naturliga färg. 
Stål är dessutom starkt och klarar stora belastningar. 
 
 
 

2.4.2. Rostfritt stål 
Rostfritt stål är dyrare och har en mer exklusiv karaktär 
än vanlig plåt. Den silverliknande ytan ger ett glansigt 
utseende som känns exklusiv. Ytan på rostfritt stål kan 
bearbetas genom slipning eller polering beroende på 
vilket utseende som önskas. Nackdelen är att hänsyn 
måste tas till ytan vid tillverkningen för att inte repor 
ska uppstå. Svetssömmar måste även bearbetas efteråt 
till exempel genom betning2 eller slipning. 
 
 
 

2.4.3. Trä 
Trä är ett lättbearbetat material som är vanligt 
förekommande inom inredning. Nackdelen är att det 
inte går att bocka lika lätt som stål varav flera bitar 
måste tillverkas för att sedan sammanfogas. En hylla av 
trä kan både vara massiv eller av en spånskiva som är 
lättare. För att uppnå en fin yta på en spånskiva bör ett 
laminat eller ett faner läggas på. 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Källa: http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passivating_Pickling_SW.pdf 

Figur 9 Hyllor av förzinkat stål 

Figur 10 Rostfritt stål 
tillsammans med textiler 

Figur 11 Hylla av trä 
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2.4.4. Gummi 
Gummi är ett material som är mjukt och lätt att forma. Passar utmärkt som underlägg på 
föremål med glatt yta för att förhindra att det förflyttas eller glider iväg. Gummi kan 
skäras i olika former vilket tillsammans med dess mjukhet gör att det blir lättarbetat. 
 

2.4.5. Plexiglas 
Plexiglas är ett material som går att böja med hjälp av värme för att få olika former. 
Graveringar och kanter på plexiglas går att få upplysta med hjälp av dioder, vilket 
lämpar sig om man vill få en viss del av en yta upplyst. 
 

2.4.6. Textiler 
Textiler används inte särskilt ofta till butiksinredning men i vissa butiker går det att se 
textiler som en del i butiksinredningen. Textiler kan användas på väggen eller i en 
golvställning om andra sidan inte ska synas. 
 

2.4.7. Plaster 
Plast i sig är billigt men tillverkning av verktyg kostar mycket och därför är 
butiksinredningar av plast inte särskilt vanligt. 
 

2.5. Tillverkning 
Tillverkningen av hyllsystemet ska kunna göras av Johansson & Jonsson Konstruktion 
AB med deras befintliga maskinpark. Deras maskinpark består av vattenskärning, 
svetsning, rörbockning, kantpressning, excenterpressning, plåtklippning, kapning, 
borrning, svarvning och fräsning.  
 
Med dagens teknik går det mycket snabbt att skära ut plåtdetaljer i en vattenskärare. 
Stort arbete ska därför läggas vid att minimera många och komplicerade detaljer som 
sedan sammanfogas. För att tillverkning ska bli smidig så läggs stor vikt vid att kunna 
tillverka en komplett detalj ur en utskuren bit. Ett exempel på detta kan vara en hylla där 
sidor och upphängningsbeslag sitter ihop när den är utbredd och enbart bockning och 
svetsning behövs för att den ska bli komplett. 
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3. Resultat 
Resultatet av arbetet redovisas i detta kapitel. Hyllkonceptet är främst tänkt till att 
användas i en klädbutik då stor vikt är lagd vid funktionalitet och inriktning mot kläder. 
Hyllkonceptet är i den första delen som standarutförande för att kunden sedan ska kunna 
anpassa det efter deras egna önskemål. 
 

3.1. Väggskenor 
Väggskenor (bilaga 4) tillverkas 
av 2mm borstat eller polerat 
rostfritt stål som vattenskurits 
och bockats fyra gånger med 
vinkeln 90 grader.  
 
Längden på skenorna är som 
standard 2400mm med möjlighet 
till kortare eller längre längd 
beroende på butikens utformning.  
 
På skenorna sitter rektangulära 
hål med måtten (bredd x höjd) 
15x20mm för infästning av 
konsoler. För att infästningen ska 
bli så enkel som möjligt av 
konsoler är det goda toleranser 
på hålen. 10st Ø 5mm hål 
används till skruvhål för 
montering på vägg. Mellan väggskenorna kan till exempel panel av laminat eller faner, 
lackerad plåt eller lackerad träfiberskiva användas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 Bild på väggskenor med hål för konsoler och 
skruvhål för upphängning 
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3.2. Belysning 
En belysningsramp (bilaga 6) av 
2mm borstat eller polerat rostfritt 
stål är framtagen som ger ett 
avslut på väggen för att stänga av 
kundens blick mot taket.  
 
Belysningsrampen vattenskäres 
och frontens över och underdel 
rundbockas med en radie av R 35 
mm för att få samma runda form 
och utseende som hyllorna. 
Armarna som håller upp 
belysningsrampen bockas 90 
grader för att sedan hakas i 
väggskenorna. De två kanterna 
fram på fronten svetsas och 
slipas, dels för utseendet men 
även för en starkare konstruktion. 

 
Bakom rampen sitter en 
monteringsplåt för spotlights som 
har ett hål på Ø 70 mm där en 
spotlights monteras. 
Kabeldragning sker längs med en 
av de båda armarna till 
väggpanelen. Monteringsplåten 
svetsas fast för att få bra stabilitet 
i belysningsrampen. Spotlights 
ger en punktbelysning som 
markerar varan under vilket ger 
en upplyst vara som får 
uppmärksamhet. 
 
Belysningsramperna placeras 
efter varandra i sidled. Storleken 
på belysningsrampen är 600 mm 
bred, 600 mm djup och 215 mm 
hög. Tanken är att den ska sticka ut längre än hyllplanen för att kunna punktbelysa 
hyllplanen och samtidigt vara ett slut på väggen som sticker ut. 
 

Figur 14 Belysningsramp sedd ovanifrån 

Figur 13 Belysningsramp med monteringsplatta för 
spotligts sedd bakifrån 
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3.3. Hyllplan 
Hyllplanen (bilaga 7) är gjorda 
av 2mm rostfritt stål som 
antingen är borstad eller polerat 
beroende på butikens önskemål. 
Hyllplanen är vattenskurna i en 
enda del för att minimera antal 
delar och arbetsmoment. 
Hyllplanen är sedan rundbockade 
i framkant med en radie av R 35 
mm vilket ger en exklusiv mjuk 
känsla. Sidorna är bockade neråt 
90 grader för att undgå en vass 
kant och istället få en mjuk radie 
som inte kan skada kläder eller 
personer. 
 
Alla kanter som möts är svetsade 
och slipade därefter för att uppnå 
bästa kvalitetskänsla och 
stabilitet. Slipning av hyllplan 
bör göras noggrant för att inga 
skarpa kanter ska kunna repa till 
exempel kläder som ligger på 
hyllan. Hyllplanen går att justera 
i höjd enkelt då de inte skruvas 
fast i väggskenorna utan bara 
hakas fast. Att möblera om blir 
enkelt då de är flyttbara precis 
som den andra vägghängda 
inredningen.  
 
Hyllplanen ska placeras högst 1800 mm ifrån golvet men gärna lägre för att kunder i 
alla olika längder ska kunna nå hyllan. Hyllor som är placerade över 1800 mm passar 
utmärkt att demonstrera kläder eller övriga artiklar på. Vanligt mellanrum mellan hyllor 
brukar vara 300 mm för att kunna stapla t-shirts, tröjor och andra kläder men denna 
hyllkombination tillåter även andra mått då den går att möblera om enkelt. Storleken på 
dessa hyllor är 600 mm breda, 400 mm djupa och cirka 70 mm höga. En vanlig t-shirt 
upptar måtten (bredd x längd) 250 mm x 350 mm. 
 
 
 

Figur 17 Hyllplan av rostfritt stål 

Figur 16 Hyllplan sedd underifrån 

Figur 15 Hyllplan med dess upphängning 
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3.4. Galgkrok 
En galgkrok (bilaga 8) används 
för att hänga upp kläder som till 
exempel jeans, skjortor och tröjor 
med galgar på utåt. Kroken är 
gjord av vattenskuret 5 mm 
rostfritt stål med tänder för att 
förhindra att galgarna glider ner. 
Den är sedan svetsad på en 
konsol som hängs på en skena. 
Konsolen, skenan och taket är 
gjort av vattenskuret och bockat 
2 mm rostfritt stål. På kroken 
sitter det ett ”tak” med radien R 
35 mm för att smälta in med den 
övriga inredningen. Kroken 
svetsas fast i konsolen och sedan 
svetsas taket fast. 
 
Svetsfogen till konsolen slipas 
men däremot behövs inte 
svetsfogen till taket slipas då det 
inte behövs en stor svetsfog för 
att det ska hålla. Skenan svetsas i 
båda kanter och slipas därefter. 
När galgkroken är sammansätt är 
yttermåtten 600 mm bred, 410 
mm djup och 175 mm hög.  
 
Galgkroken skall placeras minst 1100 mm ifrån underliggande hylla eller golv för att 
klädesplaggen inte skall ligga emot eller bli smutsiga. Galgkroken har en avancerad 
konstruktion med många detaljer men ger ändå ett exklusivt intryck då den är gjord av 
flera detaljer och har ett robust utseende. 

 

Figur 19 Galgkrok för upphängnings av kläder på 
galgar 

Figur 18 Galgkrok ifrån sidan där tänderna syns 
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3.5. Galghängare 
En galgkrok (bilaga 9) används 
för att hänga upp till exempel 
jeans och tröjor på i sidled. 
Galgkroken är tillverkad av 2mm 
polerat eller borstat rostfritt stål 
som är vattenskuret. Fronten är 
rundbockad med en radie av R 
35mm. Armarna som håller upp 
galghängaren är bockade 90 
grader. Galghängarens kanter 
svetsas och slipas för att få en fin 
yta utan vassa kanter samtidigt 
som den blir stabilare. 
 
Ett rör med diametern Ø25 mm 
används för att hänga upp galgar på. Röret svetsas fast 270 mm ifrån väggpanelen för att 
galgar inte ska gå emot väggen och hänga snett. Storleken på galghängaren är 600 mm 
bred, 400 mm djup och 70 mm hög.  
 
Galghängaren bör placeras 1100 mm ifrån underliggande hylla eller golv för att 
klädesplaggen inte ska ligga emot eller bli smutsiga. Över galghängaren kan lämpligen 
en hylla placeras eller en galgkrok högre upp. Galghängaren har samma radie på fronten 
som hyllplanen och galgkroken har vilket i sin tur bidrar till att inredningen går i samma 
utseende. 
 

Figur 20 Galgkrok att hänga kläder på med galgar 
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3.6. Sammansatt 
När väggskenorna är 
fastskruvade i väggen finns det 
många sätt att möblera om, 
beroende på val av klädesplagg 
som ska visas upp. Fördelen är 
att det är lätt att flytta runt 
hyllor, galgkrokar och 
galghängare då inga verktyg 
behövs. Hyllsystemet ger ett 
exklusivt utseende samtidigt 
som det är stabilt och ger känsla 
av kvalitet.  
 
Hyllsystemet går att bygga både 
på korta och långa väggar då det 
är i sektioner. Varje sektion är 
600 mm bred. Är det en låg lokal 
går väggskenorna att anpassa 
efter takhöjden och är det en 
lokal med hög takhöjd går 
skenorna att göra längre för att 
exempelvis kunna sätta upp 
visningsexemplar högt upp på 
väggen. 
 
Hyllsystemet ska helst tillverkas i 
borstad eller polerad rostfri plåt 
för att dess form och design ska 
verka fullt ut. En billigare variant 
är att tillverka det i 2 mm plåt 
som sedan ytbehandlas. 
 
Beroende på val av material 
fungerar det ändå då måtten blir 
samma om samma tjocklek på 
material behålls. 

 
 
 
 

Figur 21 Exempel på hur olika delar kan kombineras 

Figur 22 och 23 Hyllsystem ifrån två 
olika vinklar 
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Figur 21 Hyllsystem med ekpanel på väggar 

 

Figur 22 Detaljbild på belysningsramp upphängd 
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Special 
För att ge ett starkare intryck i 
butiken har en mer avancerad 
variant av hyllsystemet tagits 
fram, det vill säga en 
specialtillverkad hyllkombination 
där butiken själv får anpassa 
hyllsystemet efter egen smak.  
 
Butiken kanske vill ha en symbol 
eller företagslogotypen utskuren 
eller graverad i plåten. För att 
inte vassa kanter ska uppstå kan 
en utskuren plexiglasskiva 
monteras i hålet. Plexiglasskivan 
kan även den vara graverad med 
en symbol eller företagets 
logotyp för att ytterligare stärka 
butikens karaktär.  
 
Det går även att placera en 
lysdiod vid sidan av 
plexiglasskivan om graveringen 
ska bli upplyst eller om bara 
plexiglasskivan i sig ska bli 
upplyst.  
 
Det finns många möjligheter att 
anpassa hyllsystemet efter 
butikens önskemål. Möjligheter 
finns även att klistra på utskuret 
gummi med någon typ av text 
eller symbol. En specialvariant 
blir lite mer avancerad vid 
tillverkningen men stärker 
butikens karaktär. 
 

Figur 24-28 Specialvariant av hyllsystem 
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4. Diskussion 
 
Början på projektet med en butiksundersökning som gjordes var väldigt lärorik. Det var 
intressant att få personalens synpunkter på butiksinredningen vilken de jobbar med varje 
dag istället för enbart åsikter om varorna de säljer och ofta pratar om. 
 
En tankeställning är att om ett bra hyllkoncept är viktigare för personalen än för 
kunderna. Ska hyllkonceptet enbart vara utformat efter kundens önskemål? Ska det även 
vara ergonomiskt och lättarbetat for personalen? Påverkar en tillfredsställande 
arbetsplats personalen så mycket att det i längden påverkar deras sätt att bemöta 
kunderna vilket i sin tur påverkar försäljningen? 
 
En viktig detalj bland butiksinredning är även kostnaden och hur mycket en butik är 
villig att betala för ett bra hyllkoncept. För en butik på cirka 200 m2 kan en ny 
butiksinredning kosta mellan 1,5 – 2 miljoner kronor3. Om butiken eftersträvar att 
försöka förnya sig ungefär vart femte år blir det stora kostnader för butiksinredningen 
vilket kan påverka priset negativt på varorna de säljer. Återigen, kan merförsäljningen 
öka på grund av en mer tillfredsställande layout i butiken? Är det värt att förnya sig vart 
femte år?  
 
Hyllkonceptet i det här projektet är gjort i rostfritt stål som är ett dyrt material och 
risken finns att efterfrågan blir mindre. För att få ner kostnaden har stor vikt lagts vid att 
minska antalet moment vid tillverkningen. Ett exempel är att skära ut ett helt hyllplan i 
en enda del så enbart bockning och svetsning behövs på en del, istället för på flera. 
Kostnaden blir lägre men paketering och transport blir krångligare då produkten tar 
större plats.  
Hur mycket är butikerna villiga att betala för ett mer exklusivt hyllkoncept? Går det att 
undvika merkostnaden för transport genom att ge ett totalpris inklusive frakt till butiken 
för att det ska ”uppfattas” som mindre dyrt? Alternativt, ska produkten säljas separat för 
att uppfattas som mer prisvärd och transporten dyrare och något butiken måste betala 
för ett lägre produktpris? 
 
Viljan fanns att göra en prototyp samt beräkningar på material och tillverkningskostnad 
för att få en uppfattning om priset på denna hyllkombination. Det hade varit väldigt 
intressant att göra dessa beräkningar samt aven en undersökning om hur mycket 
butikerna är villiga att betala för produkten, men mer tid hade behövts for att kunna 
utföra detta. 
 
 
 
 

                                                
3 Enligt en säljare i en klädbutik kostar en ny butiksinredning mellan 1,5 – 2 miljoner kronor. Önskemål 
om utbyte vart femte år av butiksinredningen fanns men kostnaden är alldeles för stor för att kunna 
eftersträva detta. 
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Bilaga 1 
 
Undersökning butiksinredning 
Hyllor, konsoler, ställningar, bord, kassadisk mm 
 
Butik: Varusortiment: 
Storlek m2: Kontaktperson (frivilligt): 
 
Vad tycker du är bra med befintlig butiksinredning? 
 
 
 
Finns det något du tycker fungerar speciellt bra? 
 
 
 
Vad tycker du är dåligt? 
 
 
 
Finns det någon speciell del du retar dig på som t.ex. är ful eller är opraktisk? 
 
 
 
Vad tycker du kan förbättras och i så fall hur? 
 
 
 
Vad tycker kunder? 
 
 
 
Finns det något i butiken de har klagat på? 
 
 
 
Hur upplever du belysningen ? 
Allmänbelysning? 
 
 
 
 
Belysning av varor? 
 
Skyltfönster? 
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Blir inredningen sliten/märken? 
 
 
Övrigt? 
 
 
 
Om du ska byta inredning, hur vill du att den ska vara? 
 
 
 
Om du fick bestämma själv, hur vill du att din butik ska vara enligt nedanstående 
beskrivningar? Kryssa på en skala av 1-10   
 
 
Klassisk  Modern 
1 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
Mjuk   Teknisk 
1 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
Färgrik  Svart/vit 
1 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
Mönster (dekoration, linjer, cirklar mm)  Strikt 
1 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
Intim lokal   Luftig lokal  
1 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
Lågprisbudget för inredning  Högprisbudget                                                                                    
1 -----------------------------------------------------------------------------------10 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning: Undersökning butiksinredning 
Hyllor, konsoler, ställningar, bord, kassadisk mm 
 
Butik: - Varusortiment: - 
Storlek m2: - Kontaktperson (frivilligt): - 
 
Vad tycker du är bra med befintlig butiksinredning? 
Lättjobbat, låga hyllor, flytta och ändra som man vill, grå gör den lättskött, ljusramp 
överst, funktionell fyller sin funktion, rymlig. 
 
 
Finns det något du tycker fungerar speciellt bra? 
Jeanshyllor, stora ytor, lätt att flytta runt, kassalinjen är bra. 
 
 
Vad tycker du är dåligt? 
Hög och mörk ger trånga gångar, hål blir slitna, svårt att få i hyllor och konsoler, inte 
speciellt estetiska, för mycket saker på liten yta. 
 
 
Finns det någon speciell del du retar dig på som t.ex. är ful eller är opraktisk? 
Gamla sneda ställ, golven låter högt när man kör över fogarna, svårt att sätta in olika 
typer av hyllor och konsoler, höjder, för lite inredning för SJ-pall. 
 
 
Vad tycker du kan förbättras och i så fall hur? 
Nyare, byta ut gamla ställ, mindre höjd på hyllsektionerna, måste bli rymd i butiken, 
bättre material som håller kvalité och fräschhet, ställbar arbetshöjd, utseendet, funktion 
att fylla på varor smidigt, skyltning. 
 
 
Vad tycker kunder? 
Fin butik, kunder tycker att inredningen är för hög där vi hänger högt, positivt hittills, 
en del hyllor sitter högt upp, stort/ljus/rent, lite svårt att hitta. 
 
Finns det något i butiken de har klagat på? 
Musiken, det är trångt, kassan.  
 
 
Hur upplever du belysningen?  
Allmänbelysning? 
Bra, mycket ljus lokal, något mörk, inga raster under lysrören ger stark belysning, 
kunde ha varit fler på vissa områden, funkar bra, vissa armaturer kan vara svåra att byta 
källa i. 
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Belysning av varor? 
Bra, ok, bra men kläderna blir blekta av lamporna, finns - är viktigt, punktbelysning är 
bra sen vi fått en del nyare spotlights, kunde ha varit fler. 
 
 
Skyltfönster? 
Bra, har inga stora skyltfönster, finns inga, bra inredning, centralt inköpt, lättjobbat, stor 
hylla.  
 
 
Blir inredningen sliten/märken? 
Lite, inte ännu – ny butik, nej, något, ja, klart det blir fast då får man byta ut det eller 
måla över, hyllorna kan bli lite repiga, ute blir den rostig. 
 
Övrigt? 
Dåligt med luft när det är varmt ute, kvavt.  
 
 
Om du ska byta inredning, hur vill du att den ska vara? 
 
 
 
Om du fick bestämma själv, hur vill du att din butik ska vara enligt nedanstående 
beskrivningar? Kryssa på en skala av 1-10   
 
 
Klassisk  Modern 
1 ------------------------------------------------------------------------X--------- 10 
 
Mjuk    Teknisk 
1 ---------------------------------------------------X------------------------------ 10 
 
Färgrik  Svart/vit 
1 -----------------------------------------------X---------------------------------- 10 
 
Mönster (dekoration, linjer, cirklar mm)  Strikt 
1 ----------------------------------------------------------------X----------------- 10 
 
 Intim lokal   Luftig lokal  
1 -----------------------------------------------------------------------------X---- 10 
 
Lågprisbudget för inredning  Högprisbudget                                                                                    
1 ---------------------------------------------------X------------------------------10 
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Bilaga 3 
 
Situationsanalys 
 
Produkt : Hyllsystem 
Situation: Stillastående, men i en tidvis mycket aktiv miljö 
 
1. Används produkten separat eller tillsammans med andra produkter? 
□ Separat 
■ Tillsammans med: Upphängningsanordningar, varusortiment. 
 
Om tillsammans, inkluderar det speciella krav på produkter? 
Ja, produkten ska passa i befintliga hål i väggskenor. Den ska vara lätt att montera och 
sitta fast ordentligt. 
 
2. Hur är funktionen uppfylld utan produkten? 
Andra eller liknande varianter av hyllsystem används. 
 
3. Hur påverkar situationen produkten? 
□ Rörlig   ■ Stillasittande   ■ Samarbete med   □ Orgelbundet   ■ Kontinuitet 
Hyllorna kan tidvis vara utsatta för många knuffar ex vid realisationer och 
varuleveranser, stort slitage eftersom kunder rotar i hyllorna och personalen hela tiden 
rättar till ordningen.  Sortimentet ändras ofta. 
Krav på precision: Stor då hyllorna monteras i hål. 
Krav på hastighet: Ringa. 
 
4. Arbetsplatsen 
■ Inomhus   ■ Utomhus   ■ Hopträngd   □ Okomfortabel 
 
Frekvens (hur ofta används den): Konstant dygnet runt. 
 
Tid: Tillgänglig 8 timmar om dagen för yttre påverkan. 
 
Belastning: 8 timmar om dagen av kunder och butikspersonal. 
 
Konsekvenser av fel: Personskada, trasiga varor, obalans med åtföljande ras. 
Konsekvenser av otillräcklig tid: Felaktig sammansättning (ringa risk). 
 
5. Fysiska påfrestningar: 
Ljus: Ja, stark belysning 
Ljud: Ingen påverkan 
Fukt: Beroende på om det används utomhus eller inomhus 
Andra påfrestningar: Barn som leker, truckar 
 
Andra faktorer: Förvaring vid ej användande 
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Användaranalys 
 
Produkt: Hyllsystem 
 
Kategori:  Förvaring 
 
Användningsområde: Upphängning/förvaring/visning av kläder 
 
Positiva kunskaper/erfarenheter: Enkel och praktisk upphängning/förvaring/visning 
av kläder. Enkel möblering och justering av hyllplan/krokar i höjd och sidled. 
 
Negativa kunskaper/erfarenheter: Svårt att montera hyllor, dålig inpassning. Blir lätt 
slitna och omoderna.  
 
Begrepp som är nya för användaren: Varsamt handhavande vid förvaring av 
hyllsystem. Urskuren logotyp som eventuellt är belyst. 
 
Beskrivning av produkten idag: Hylla, hyllplan, konsol, klädhängare, butiksinredning, 
klädförvaring, spjut, hängkrok, galgställ, galgkrok. 
 
Funktioner som kan påverkas av tidigare erfarenhet: Upphängning med skruv, 
många detaljer som blir en enhet. 
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